
ینــه هــای ســازمانی را شــامل مــی گــردد.  ینه هــای تولیــد و هز ینه هــای نگهــداری و تعمیــرات، در مجمــوع، بخــش عمــده ای از هز هز
ینــه محصــول  د ۱۵ الــی ۶۰ درصــد هز ینــه چیــزی حــدو رســی، ایــن هز در شــرکتهای تولیــدی بــا توجــه بــه نــوع صنعــت مــورد بر
ینــه ی فعالیت هــای نگهــداری و تعمیــرات،  د ۳۳ درصــد هز تولیــد شــده را در بــر می گیــرد. تحقیقــات نشــان داده  اســت کــه حــدو
یــت صحیــح فرآینــد نگهــداری و  د، ایــن بــدان معنــی اســت کــه مدیر وری در آن حــوزه مــی  شــو مربــوط بــه فعالیت هــای غیــر ضــر

تعمیــرات ســاالنه مبلــغ بســیار باالیــی صرفــه جویــی در ایــن حــوزه را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ینــه، ســرعت انجــام  یــادی را در کاهــش هز بکارگیــری سیســتم نگهــداری و تعمیــرات شــرکت دوران، می توانــد نقــش بســیار ز
تعمیــرات و بــاال رفتــن قابلیــت اطمینــان تجهیــزات در ســازمانها ایفــا نمایــد. از مزایــای ایــن سیســتم مــی تــوان بــه ارتبــاط آن 
یــزی و  بــا ســایر سیســتم هــای ERP نظیــر  سیســتم هــای حــوزه ی لجســتیک، منابــع انســانی ، مالــی و سیســتمهای برنامــه ر
ل تولیــد اشــاره کــرد. طبعــا ایــن یکپارچگــی در تهیــه ی گزارشــات آنالیتیــک و بدســت آوردن KPI  هــای مهــم در نگهــداری  کنتــر
یتــی شــرکت دوران، تاثیــر مهمــی خواهــد داشــت. ایــن سیســتم قابلیــت اســتقرار  و تعمیــرات بــا اســتفاده از ابــزار داشــبورد مدیر

یــر سیســتم هــای ERP دوران را دارد. مجــزا یــا یکپارچــه بــا ســایر ز

یر دست یافت:  با استفاده از CMMS شرکت دوران می توان به اهداف کلی ز

  باال بردن کارایی و عمر مفید تجهیزات
  باال بردن قابلیت اطمینان تجهیزات

  کاهش تعمیرات اتفاقی تجهیزات
ینه های توقفات خطوط تولید بر اثر خرابیهای تجهیزات   کاهش هز

سیستم نت در کشور بصورت فرایندی و تحت وب
جامع  ترین ، یکپارچه ترین ، منعطف ترین

)قابل بکارگیری در کلیه صنایع(

داده پردازان دوران

سیستم جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات دوران
DOURAN CMMS
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قبیــل  از   taxonomy iso14224 طبــق  خرابــی  اطالعــات  ثبــت  امــکان   •

حالــت خرابــی)Failure Mode(، علــت خرابــی )Failure Cause(، مکانیزم 

 )Failure Consequence( پیامــد خرابــی ،)Failure Mechanism( خرابــی

و شــدت خرابــی بــرای هــر نــوع تجهیــز

• امــکان طراحــی و پیاده ســازی گردش هــای کاری مرتبــط بــا نگهــداری 

و تعمیــرات توســط کاربــر

دوران  تعمیــرات  و  نگهــداری  سیســتم  تخصصــی  هــای  حــوزه    

: از  عبارتنــد 

)EM( نت اضطراری  

• امــکان ثبــت درخواســت تعمیــر بــه هنــگام وقــوع خرابــی و توقــف در 

کارکــرد هــر تجهیــز 

وی درخواســت  • امــکان ثبــت نتایــج حاصــل از عیب یابــی  انجــام شــده ر

تعمیر

وی درخواستها و خرابیهای تجهیز    • امکان صدور حکم کار بر ر

• امــکان صــدور درخواســت Carry Forward بــرای حکم کارهایــی کــه 

کامــل انجــام نشــده اند بــرای صنعت هــای هوایــی و مــوارد مشــابه

• امــکان ثبــت نتایــج حکــم کار بــه همــراه تعییــن مکانیــزم و شــدت و علــت 

خرابــی پــس از تعمیــر هــر تجهیــز

)PM( نت پیشگیرانه  

همــراه  بــه  پیشــگیرانه  فعالیت هــای  بــرای  فعالیــت  کارت  ایجــاد  امــکان   •

یــزی یــزی و صــدور حکــم کار بصــورت مســتقیم و یــا بواســطه برنامه ر برنامه ر

)CM( نت اصالحی  

تعمیــرات  انجــام  از  پــس  اصالحــی  حکم کارهــای  صــدور  امــکان   •

ی و تعمیرات دوران  یر سیستم نگهدار 1. ز

  سیستم اطالعات پایه  

   اطالعات پایه تجهیزات و قطعات

•امکان ثبت درخت تکنیکی برای تجهیزات و قطعات سازمان

•امکان ایجاد شناسنامه برای تجهیزات  و قطعات سازمان

ونیکــی بــا قابلیــت ثبــت، مشــاهده  و ردیابــی  •امــکان ارائــه کاتالــوگ  الکتر

جزئیــات اجــزاء هــر تجهیز/قطعــه 

•امــکان ثبــت نقل وانتقــاالت تجهیــزات و جابجایــی قطعــات و نگهــداری 

ســوابق آنهــا 

ل عمر و گارانتی تجهیزات  و قطعات  •امکان کنتر

در   ،Taxonomy ISO14224 اســتانداردهای  از   بهره گیــری  امــکان     

ثبــت و نگهــداری اطالعــات تجهیــز و خرابی هــای مرتبــط بــا تجهیــز

   امکان ایجاد و الصاق الگو، جهت تعیین ساختار داخلی تجهیزات

•امکان ایجاد و الصاق الگو مبتنی بر ساختار taxonomy فوق

یف شده دکار اجزای تجهیز بر اساس الگوی تعر •امکان ایجاد خو

•امکان ثبت اطالعات کارکنان بخش نگهداری و تعمیرات

  امــکان ثبــت اطالعــات مربــوط بــه تخصص هــا و مهارت هــای کارکنــان 

نگهــداری وتعمیــرات اعــم از گواهینامــه، مــدارک تحصیلــی، مجوزهــا و 

تخصص هــا

• امکان ایجاد چارت سازمانی و پست های هر واحد سازمانی

و  نگهــداری  دپارتمان هــای  و  تعمیرگاههــا  اطالعــات  ثبــت  امــکان    

ت ا تعمیــر

   امکان ثبت اطالعات خرابی ها

ی و تعمیرات  ی فعالیت های نگهدار یز یر سیستم برنامه ر 2. ز

بــرای کلیــه حوزه هــای تخصصــی  امــکان ثبــت کارت هــای فعالیــت   

یــزی براســاس دو حالــت  نــت، بــه همــراه تعییــن دوره هــای تنــاوب برنامه ر

ــرد ــان و واحدکارک زم

• امــکان ثبــت چک لیســتی از فعالیت هــا بــرای هــر کارت فعالیــت بهمراه مشــخص 

کــردن دپارتمــان مجــری و میزان نفر/ســاعت موردنیاز بــرای انجام آن

• امکان ثبت مواد و ابزارآالت موردنیاز برای انجام فعالیت در کارت فعالیت

ــردن  ــخص ک ــت و مش ــر فعالی ــاز ه ــای موردنی ــت تخصص ه ــکان ثب • ام

ــام آن  ــرای انج ــاعت آن ب ــزان نفر/س می

بــا  هم پوشــان  و  هم نیــاز  پیش نیــاز،  فعالیت هــای  کارت  ثبــت  امــکان   •

ل  فعالیــت، کنتــر هــر کارت  بــرای  و کارکــردی  زمانــی  بازه هــای  تعییــن 

تقــدم و تأخــر آنهــا بــه هنــگام صــدور حکــم کار

  ایجاد برنامه برای کارت های فعالیت هر تجهیز 

وم   یزی در هر برنامه درصورت لز • امکان ویرایش دوره های تناوب برنامه ر

وزهای کاری و تعطیل یف تقویم با قابلیت تعیین ر • امکان تعر

رســیدهای برنامــه هــا بــا توجــه بــه  دکار سر رســانی خــو وز • امــکان بر

یــف شــده در سیســتم یــخ، واحــد کارکــرد و تقویــم تعر تار

  امــکان تدویــن برنامــه  بصــورت ثابــت و شــناور، فصلــی و مبتنــی بــر 

وضعیــت تجهیــز

یــزی تجهیــزات در شــرایط محیطــی خــاص ازقبیــل  امــکان برنامه ر   

یــر صفــر درجــه د گردوغبــار یــا دمــای ز شــرایط وجــو

یــزی تجهیــزات درحیــن موقعیت هــای خــاص ماننــد    امــکان برنامه ر

یــت یــا قبــل از مســافرت قبــل از مامور

یت برنامه های تدوین شده برای هر تجهیز   امکان پایش و مدیر

رســید زمانــی یــا کارکــردی کلــی برنامه هــا بصــورت  • امــکان تغییــر سر

تجهیــز هــر  اضطــراری 

)CBM( نت مبتنی بر شرایط  

و  هــر کارت فعالیــت  بــرای  پایــش وضعیــت  پارامترهــای  ثبــت  امــکان   •

نیــاز  درصــورت  یــزی  برنامه ر انجــام 

• امــکان صــدور حکــم کار بــرای کارت فعالیــت ازنــوع CBM بصــورت 

یــزی  مســتقیم و یــا بواســطه برنامه ر

• امکان ثبت نتایج پایش وضعیت پس از انجام حکم کار

• امــکان وارد کــردن نتایــج پایــش وضعیــت انجــام شــده از ســایر پایــگاه 

داده هــا درقالــب فایــل اکســل

)Calibration( کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری  

• امــکان ثبــت نقــاط تســت بــرای تجهیــزات اندازه گیــری و ایجادکارتهــای 

وم فعالیــت کالیبراســیون و تدویــن برنامــه  درصــورت لــز

ــیون  ــوع کالیبراس ــای از ن ــرای کارت فعالیته ــم کار ب ــدور حک ــکان ص • ام

ــا بواســطه برنامــه بصــورت مســتقیم و ی

کالیبراســیون صــورت گرفتــه در حکــم کارهــای  نتایــج  ثبــت  امــکان   •

اندازه گیــری  تجهیــزات  بــه  مربــوط 

  اورهال

یــت  مدیر و  کالن  صــورت  بــه  اورهــال  بــه  مربــوط  عملیــات  یــت  مدیر  •

دوران وژه  پــر یــت  مدیر سیســتم  از  اســتفاده  بــا  آن  جزئــی 

یت BOM تجهیزات و انتقال قطعات بین تجهیزات • امکان مدیر

یــت تقویــم کاری بــرای دســتگاه هــای مختلــف و تاثیــر  • امــکان مدیر

یــزی گــذاری ایــام تعطیــل در برنامــه ر

یت توصیه های ایمنی و HSE برای هر فعالیت • امکان مدیر

• امکان مقایسه کارکرد واقعی با کارکرد استاندارد و مورد نیاز تجهیزات

Reliability ، Failure Rate  ، MTTR ، MTTF ، MTBF امکان محاسبه •
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 چیدمان و جانمایی قطعات در انبار

یتی یر سیستم گزارش های تحلیلی و داشبورد مدیر 4. ز

رســیدهای  سر براســاس  فعالیت هــا  برنامه هــای  پایــش  امــکان   

تقویمــی و  کارکــردی 

  امکان پایش حکم کارهای دردست اقدام یا تکمیل شده برای هر تجهیز

رســی درصدهــای آمادگــی عملیاتــی تجهیــزات    امــکان مشــاهده و بر

یابی هــای انجــام شــده ز براســاس نتایــج ار

وی تجهیــزات در زمان هــای    امــکان مشــاهده خرابی هــای رخ داده ر

مختلــف  براســاس نتایــج خرابی هــای ثبت شــده  

 )KPI( رسی شاخص های کلیدی اندازه گیری   امکان مشاهده و بر

ینــه صــرف شــده بــرای انجــام  رســی زمــان و هز   امــکان مشــاهده و بر

فعالیت هــای نــت

)RCA( یشه ای عیوب تجهیزات   امکان تحلیل ر

ــا بعــد  ــه قبــل ی ــا ب دن آنه همزمــان و جابجــا نمــو

رســید زمانــی یــا  • امــکان صــدور حکــم کار بــرای برنامه هایــی کــه سر

کارکــردی آنهــا نزدیــک اســت

وی برنامه های صادر شده دکار حکم کارها از ر • صدور خو

یر سیستم انبار قطعات 3. ز

  امکان ثبت درخواست قطعه از واحد نگهداری و تعمیرات به انبار

وج انبار د و خر و   ور

• امکان صدور حواله برای قطعات و مواد درخواستی از انبار

یداری شده • امکان رسید انبار برای قطعات خر

• امکان رسید قطعات بعد از تعمیر و نگهداری سوابق آنها

  انبارگردانی

ون وشهای FIFO، LIFO و میانگین موز   حسابداری انبار با ر

دی دی و سفارش دهی جهت تامین موجو ل موجو  کنتر
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